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2018 - 2017 الدراسً للعام

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة     

االكتتاب رقمالتسلسل
 مصدر

الشهادة
التفاضل معدلالجنسيةالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسم

99.264سوري عرب1999ًمروهالقادريمحمد حسٌنلٌناالسعودٌة110230880

99.259سوري عرب2000ًلبابهعوضجابررغدالسعودٌة210120857

99.155سوري عرب2000ًنورالفالحباسلرناالسعودٌة310120249

99.138سوري عرب1999ًمؤمنهدروٌشهمعمرامنهالسعودٌة410120433

99.09سوري عرب1999ًهناديجبارههٌثمحسنالسعودٌة510230771

صبوحالسعودٌة610120315

 نجم محمد

99.069سوري عرب1999ًاٌمانبشارالدٌن

99.056سوري عرب1999ًمروىالحكٌمعمرعمرانالسعودٌة710120278

99.052سوري عرب1999ًاملالقطٌفانسلطانلٌناالسعودٌة810120179

99.034سوري عرب1999ًهناديبطلعمارجوديالسعودٌة920150004

99.019سوري عرب1999ًدانٌههواريهٌثمحسن محمدالسعودٌة1010120497

99سوري عرب1998ًزهرةالعباسابراهٌمرقٌةالسعودٌة1120150339

98.966سوري عرب1999ًاملالجهمانًصالحمرٌمالسعودٌة1210230913

98.966سوري عرب1999ًثناءالحلوانًعدنانشٌماءالسعودٌة1310120683

98.862سوري عرب1999ًخلودبٌتمانًخلدوندانةالسعودٌة1410120594

98.852سوري عرب1999ًفادٌةعبطٌنًاحمدرٌمالسعودٌة1520150733

98.845سوري عرب1999ًصبحهاالحمدٌاسٌنوضحىالسعودٌة1630210995

98.845سوري عرب1999ًعبٌراألٌوبًامٌرلجٌنالسعودٌة1710120066

98.794سوري عرب2000ًعلٌاءالجمالسامرغزوانالسعودٌة1850070956

98.794سوري عرب1999ًزهرةمحمد الحاجخلفطٌفالسعودٌة1910120523

98.778سوري عرب2000ًداللاالحمداحمدفهمًالسعودٌة2020150506

98.778سوري عرب1999ًمٌرفتدباغمحمدالدٌن صالحالسعودٌة2120150531

98.776سوري عرب1999ًانقاذرحالرٌاضمرٌمالسعودٌة2250070485

98.759سوري عرب1999ًنهىعزٌزيالكرٌم عبدتسنٌمالسعودٌة2320150040

98.685سوري عرب1999ًهندجلٌالتًعمرمحمدالسعودٌة2420150178

98.672سوري عرب1998ًنسرٌنالشعارحمزهرؤىالسعودٌة2510120224

98.667سوري عرب1999ًربىحورٌهالودود عبدعمرالسعودٌة2640050084

98.647سوري عرب1999ًحكماتحدقمصطفىاحالمالسعودٌة2750070384

98.638سوري عرب1999ًردٌنهاكتععصاماٌهالسعودٌة2820150383

98.636سوري عرب2000ًروالهنداويفضلاٌهالسعودٌة2920150375

98.556سوري عرب1999ًمرٌمسلٌمانمهند محمدلؤيالسعودٌة3010120604

98.552سوري عرب1998ًحسٌبهالصٌاديكاظمزهراءالسعودٌة3110120559

98.55سوري عرب2000ًرسمٌهعٌاشاٌمننورالسعودٌة3210120656
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98.515سوري عرب1999ًالفتفرعونسعٌدتسنٌمالسعودٌة3310120833

98.515سوري عرب1999ًطٌفالبوشصفوانمحمودالسعودٌة3450070359

98.5سوري عرب2000ًرندهشوشًزكًرؤىالسعودٌة3510120694

98.463سوري عرب1999ًحنانداش امٌرصفواناحمدالسعودٌة3630210137

98.457سوري عرب1999ًندىقشقوش احمداحمدرناالسعودٌة3720150003

98.448سوري عرب2000ًزكوانطبارةرٌاضتولٌنالسعودٌة3820150779

98.362سوري عرب1999ًسالمزخورٌاسرآٌهالسعودٌة3910120657

98.293سوري عرب1999ًغنوةتتاندٌب محمدروانالسعودٌة4020150024

لمىالسعودٌة4110120850

 نور احمد

الدٌن

 الصبٌح

98.207سوري عرب2000ًابتسامالمحامٌد

98.19سوري عرب2000ًناهدالقادرياحمدسدرةالسعودٌة4210120863

عبدالرزاققتٌبهالسعودٌة4310120526

 الحموي

98.117سوري عرب1999ًمٌساءالحداد

98.111سوري عرب1999ًرنابكرا ابوممدوحامٌن محمدالسعودٌة4410120964

98.086سوري عرب1999ًسعادالسلٌمانفٌصلرهامالسعودٌة4550070509

عبدالناصردٌمهالسعودٌة4610120664

 االحمد

98.069سوري عرب2000ًحلٌمهالٌوسف

98.06سوري عرب1999ًمروهعثمان شٌخعمارماسهالسعودٌة4750070191

98.059سوري عرب2000ًرٌمالعلًسامرمٌمونهالسعودٌة4850070968

98.052سوري عرب1999ًابتسامعبدالرحمناسماعٌلسندسالسعودٌة4910120668

98.02سوري عرب1999ًسعادزكرٌااحمدعلًالسعودٌة5010120770

98سوري عرب1999ًصفاءالعوضمحمودأٌمنالسعودٌة5150070195

97.914سوري عرب2000ًعائشهناصٌفاحمد محمدصباالسعودٌة5210120695

97.879سوري عرب1999ًفاطمهناصرعثمانفرحالسعودٌة5350070897

97.776سوري عرب1999ًمنىصحافخالدنادرهالسعودٌة5420150109

97.617سوري عرب1999ًعائشهاالبراهٌممروانمارٌهالسعودٌة5510230862

97.588سوري عرب1999ًداللالعلًأٌمنتسنٌمالسعودٌة5650070338

97.534سوري عرب2000ًفاطمهالهجٌجناصررهامالسعودٌة5710120853

97.466سوري عرب1999ًابتسامالعبدهللانضاللجٌنالسعودٌة5810230858

97.431سوري عرب2000ًرغداءالصالحابراهٌمدٌاالالسعودٌة5910120491

97.431سوري عرب2000ًخولةغبشفوازاٌمانالسعودٌة6010120783

97.414سوري فلسطٌن1999ًمنىعربموفقعالالسعودٌة6110120955

97.37سوري عرب1999ًامٌنةالحمٌديهشامحمٌديالسعودٌة6220150789

97.362سوري عرب2000ًانقاذرحالرٌاضنورالسعودٌة6350070486

97.293سوري عرب1999ًشٌرٌنموسىنورالدٌنرنٌمالسعودٌة6410120230
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97.117سوري عرب1999ًمٌساءالعبٌدعصاممالكالسعودٌة6510120650

97سوري عرب1999ًهٌاماالواٌاسردٌماالسعودٌة6650070708

97سوري عرب2000ًرانٌهالبستنلًعمادآٌةالسعودٌة6710120629

96.906سوري عرب1998ًمنىالعلوشانسالدٌن عالءالسعودٌة6820151001

96.889سوري عرب1999ًفاطمهمفروضمحمدٌاسرالسعودٌة6910120699

96.85سوري عرب1999ًنهاعابدهنعٌمرغدهالسعودٌة7010120700

96.735سوري عرب2000ًعنودهراطهسامًمعاذالسعودٌة7110120874

96.672سوري عرب1999ًبدٌعةالحالقغازيتهانًالسعودٌة7210120513

96.558سوري عرب1999ًصفاءالجباريمحمدغزوانآٌهالسعودٌة7310120761

96.558سوري عرب1999ًبشرىالضاهرعمررغدالسعودٌة7410120560

96.5سوري عرب1998ًامٌنةالجمعة محمدفٌصلبتولالسعودٌة7510120590

96.5سوري عرب2000ًنوالقش أبوأحمدٌوسفالسعودٌة7610120437

96.466سوري عرب1999ًردٌنهاكتععصامدانٌهالسعودٌة7720150392

96.45سوري عرب1999ًرجاءبلوعصام محمدتالهالسعودٌة7811013

96.293سوري عرب2000ًقمرالشامًالوهاب عبداملالسعودٌة7950070536

96.14سوري عرب1999ًهٌفاءالخطٌبامٌنسرٌنالسعودٌة8010120744

96.14سوري عرب1999ًسحرسلٌمانحربنورالكوٌت8160060443

96.12سوري عرب1999ًنجوىعضوماحمدعبدالسالمالكوٌت8210120424

96سوري عرب1999ًمجدزهراويامٌنهللا هبهالسعودٌة8330210353

95.91سوري عرب1999ًهٌفاءالخنمازنغنىالسعودٌة8410120310

95.889سوري عرب2000ًهناءالرفاعًرفٌق محمدسراج محمدالسعودٌة8530210325

95.77سوري عرب1999ًلماالسباعًاحمدعالٌهالسعودٌة8630210139

95.759سوري عرب1999ًخولهالعطاراسامه محمدرغدالسعودٌة8710120963

95.741سوري عرب2000ًنوراحمودمازنمصطفىالسعودٌة8810120261

95.69سوري عرب1999ًسناءعبداللطٌفاحمدشهدالسعودٌة8910120838

95.655سوري عرب1999ًخٌراتطه شٌخعمرشهدالسعودٌة9050070576

95.484سوري عرب1999ًسارهالحسنقاسمعمرالسعودٌة9150070477

علًغالٌهالكوٌت9210120680

الظاهرالغنز

95.416سوري عرب1999ًحسنهي

95.393سوري عرب1999ًنجاحالنجمراتبشٌماءالكوٌت9310120233

95.352سوري فلسطٌن1999ًرندةقشلقمؤمنعبدالكرٌمالسعودٌة9410120256

احمدأنساإلمارات9510120373

 ابورومٌه

95.3سوري عرب1999ًفلايرالسعدي

95.259سوري عرب2000ًجهانالمٌلويعمٌد محمدمنىالسعودٌة9650070474
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95.223سوري عرب2000ًندىلمصريمحمدالهدى نورالكوٌت9710120212

95.142سوري عرب1999ًلبنهعزامسعٌدحازمالكوٌت9810120754

95.121سوري عرب1999ًامتٌازالرفاعًولٌدبشرىالسعودٌة9910120155

95.06سوري عرب1999ًعلٌاءعنترمعاذ محمدزنٌبالسعودٌة10010120428

95.056سوري عرب1999ًخلوصالشعابٌنمحمدبتولاإلمارات10110120687

95سوري عرب1999ًشٌرٌنالخمٌساٌهمسوسناإلمارات10210120251

94.922سوري فلسطٌن1999ًامالخرطبٌلحسٌنطارقاإلمارات10310120585

94.889سوري عرب2000ًنجالءالنقاوهلؤيدانااإلمارات10410120676

احمدمحمداإلمارات10550070505

 الجمعة

94.844سوري عرب2000ًفاطمهالحسن

94.784سوري عرب1999ًاملعكلهمحمدعبدالعزٌزالكوٌت10610120137

94.733سوري عرب2000ًلٌناعصفوررامً احمدعبدالعزٌزاإلمارات10710120226

94.72سوري عرب1998ًلمىنحالوينبٌل محمدبتولاإلمارات10810120414

94.711سوري عرب1999ًخلوصالشعابٌنمحمدباسلاإلمارات10910120688

94.705سوري عرب1999ًدارٌنالعلًحسننادٌنالسعودٌة11010120622

94.67سوري عرب2000ًمنالجناححسٌنمحمداإلمارات11150070161

94.643سوري عرب2000ًفادٌهعبدهللامحمودفاطمهالكوٌت11210120248

94.575سوري عرب1999ًفاطمهشٌخًخالدمحمودالسعودٌة11320150818

94.575سوري عرب2000ًرحمهدروٌشٌحٌىهاشم محمدالسعودٌة11410120404

94.48سوري عرب2000ًرزانالكرديمحمودابراهٌماإلمارات11510121023

94.466سوري عرب2000ًسامٌهالبدٌويعبدنورالسعودٌة11610230722

94.411سوري فلسطٌن2000ًمٌرفتعماٌريحسٌنالرااإلمارات11710120527

94.257سوري عرب1999ًفادٌهالدوريباسلعبٌده محمداإلمارات11850070735

94.179سوري عرب1999ًرجاءالحرٌريشاكررباالكوٌت11910120586

94.148سوري عرب1999ًعبٌرخلفمحمودأنسالسعودٌة12010120536

94.069سوري عرب1999ًمٌرفتالشقوفعٌسىروانالكوٌت12160060563

94.069سوري عرب1999ًعنودمحروسمالذمهاالسعودٌة12230210165

94.056سوري عرب1999ًعفافزهرهصهٌبمعاذالسعودٌة12310230871

93.99سوري عرب2000ًهٌامدٌبٌوسفتاالاإلمارات12460060101

93.879سوري فلسطٌن2000ًابتسامحسنعلًبلقٌسالسعودٌة12510120661

93.756سوري عرب1999ًمرححدٌدباسل احمدسارٌهاإلمارات12650070591

93.517سوري عرب1999ًذكرىهناديصفرهبةالسعودٌة12720150338

93.478سوري عرب2000ًعبٌرمصطفىعدنانالفتاإلمارات12810120591
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93.422سوري عرب1999ًاسماءالمصلحاسامهتسنٌماإلمارات12910120401

93.4سوري عرب2000ًغٌثحجلعمادمروهاإلمارات13010614

93.333سوري عرب2000ًغادهالبنًرشٌدشٌماءاإلمارات13150070188

93.333سوري عرب1999ًهدىالمصريغٌاثفرحاإلمارات13250070632

93.222سوري عرب1999ًسناءالمباركمازنشاماإلمارات13310230798

93.2سوري عرب1999ًجماناالحالوشفؤادمحمداإلمارات13430210043

93.1سوري عرب2001ًابتسامالحمزةمحمودفلايراإلمارات13520150086

93.044سوري عرب1999ًوالءعٌدومحمودمٌساإلمارات13620150425

93.022سوري عرب2000ًغادةبلقٌسزٌادمرٌماإلمارات13760060958

93سوري عرب1999ًختامسباغمحمدآٌهاإلمارات13810230870

92.978سوري عرب1999ًفاطمهشاش ابواحمدبشراإلمارات13950070368

92.881سوري عرب1999ًفاطمهمخلوفمخلوفغزلالكوٌت14030210025

92.858سوري عرب2000ًسمرالحمدبرهان محمدالعزٌز عبداإلمارات14120150361

92.835سوري عرب1999ًعروبةاالسعدحمدوأٌهالكوٌت14250070316

92.829سوري عرب2000ًخالدٌهالسلٌمانحمٌديأحمدالكوٌت14310120241

92.81سوري عرب1999ًمنىالشرقرٌاضرفٌفالسعودٌة14420150141

92.8سوري عرب2000ًبهٌهالتومابراهٌمنوراإلمارات14520150511

92.8سوري عرب2000ًرنهشحودحمزهعبدالرحمناإلمارات14650070893

92.7سوري عرب1999ًحنانمحسنعٌسىهدٌلاإلمارات14710230746

92.514سوري عرب2000ًهدٌلغزالمضر محمدتسنٌماإلمارات14820150088

جمعة محمدعلًالسعودٌة14930210144

 االبراهٌم

92.432سوري عرب1999ًرٌمالعبود

92.426سوري عرب2000ًمرٌمعلًحسننوبارالسعودٌة15010121020

92.38سوري عرب1999ًفاطمهغنامفوازمحمداإلمارات15110120517

92.334سوري عرب1999ًأمٌنةدٌبعبدالعزٌزفاطمةالكوٌت15210120946

92.241سوري عرب1999ًصفاءالنبهانمقدادامٌنهالسعودٌة15320150054

92.04سوري عرب2000ًمٌساءالصفديعبدالرحمنجوديالسعودٌة15410120417

92سوري عرب2000ًغادهالبنًرشٌدمٌساءاإلمارات15550070422

حازمزٌنهقطر15610120989

  عبدهللا

92سوري عرب1999ًهوٌدهالحسون

ٌاسرثناءاإلمارات15720150055

 ماردنلً

91.956سوري عرب1999ًرانٌةخٌاط

91.925سوري عرب1999ًضٌاءالٌوسفأحمدمحمدالسعودٌة15850070487

91.911سوري عرب1999ًفطٌمٌوسفعبدهللاعبدالعزٌزالسعودٌة15950070895

91.56سوري فلسطٌن2000ًلمٌسعطاٌامحمدنوراإلمارات16010120217
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91.401سوري عرب1999ًخولهالسٌدنضالمحمدالكوٌت16110120551

راغباإلمارات16210120958

 مصطفى

91.39سوري عرب1999ًمٌادهقولًفارس

91.117سوري عرب1999ًباسمهزٌنةادٌن صالحمٌرالالسعودٌة16310120441

91.111سوري عرب1999ًاسٌدهالباباسعٌد محمدلٌالاإلمارات16450070808

90.9سوري عرب2000ًسماحهنداويتماممصطفىاإلمارات16550070907

90.857سوري عرب1999ًهدىالعلبًحسن محمدسامهقطر16610120588

90.768سوري عرب1999ًبهار كولابراهٌمعبدالحفٌظكاوىالكوٌت16710120793

90.76سوري عرب1999ًوفٌقهٌزبكمحمدرهامالكوٌت16840050424

90.613سوري عرب2000ًعجٌل مهااماماسامهماٌااإلمارات16940050035

90.606سوري عرب2000ًزهرهحبٌبخالداحمدالسعودٌة17050070513

90.603سوري عرب2000ًمٌساءحمامًالسالم عبدسدرهالسعودٌة17120150168

90.567سوري عرب1999ًامنهالبلخًعصامتسنٌماإلمارات17210120728

90.414سوري عرب1999ًسوزانبوزان شٌخادرٌسسناالسعودٌة17310120338

90.37سوري عرب2000ًغفرانعجممفٌدأٌهمالسعودٌة17420150009

90.324سوري عرب1999ًمنالالسباعًعمرانسارهالكوٌت17510120311

90.27سوري عرب2000ًبسمةعبدالعزٌزعمادٌامناإلمارات17610120353

90.173سوري عرب1999ًفضهالواديمحمدعلًالكوٌت17710120646

90.111سوري عرب1999ًسمٌةقطان خٌاطةهٌثمسنااإلمارات17820150053

89.764سوري عرب1999ًمنالالغفاريعمرهدٌلالسعودٌة17910120317

89.537سوري عرب1999ًشاٌنازعلًسعٌدحسنالكوٌت18010121039

89.393سوري عرب2000ًرندهالٌاسٌنخالدولٌدالسعودٌة18150070977

89.18سوري عرب1999ًهناءالعجمًانسسعٌد محمداإلمارات18210120069

89.089سوري عرب1999ًنهىزٌد ابوبشٌرنذٌراإلمارات18310120097

88.989سوري عرب1999ًاكتمالالحبلعدنانالناالكوٌت18410120204

88.794سوري عرب2000ًشهرزادالحرٌرياحمدعمرالسعودٌة18510120914

88.356سوري عرب1998ًنورٌهالعجٌلعلًمحمدالكوٌت18610120788

88.259سوري عرب1999ًفاطمهدابلهاحمدعمرالسعودٌة18710120924

88.205سوري عرب2000ًمزٌنهغنامبسامابرارالكوٌت18810120942

87.582سوري عرب1999ًبراءةابوحالوةثائرضحىالكوٌت18910120631

87.153سوري عرب2000ًعدوٌةالتتانعمرمصطفىالكوٌت19050070171

86.43سوري عرب1999ًفاطمهالمصريمحمدسارةقطر19110120188

86.233سوري عرب1999ًمرفتجمالًمحفوظدٌمهاإلمارات19210120434
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86.189سوري عرب1999ًإلفتالعلوانسامرتنسٌماإلمارات19310120859

86.139سوري عرب1999ًشفاءسلومًزهٌرآٌهالكوٌت19430210044

85.914سوري عرب1999ًسعاددامرعبدالكرٌمنورهالسعودٌة19510120343

84.722سوري عرب2000ًهناءعنجاريٌوسفرامًاإلمارات19660060761

84.67سوري عرب1999ًعبٌرصٌبعهزٌادخدٌجهاسبانٌا19710120549

83.556سوري عرب1999ًفاطمهالعسافبسامأحمداإلمارات19850070173

81.922سوري عرب1999ًراضٌهالعٌسىناٌفشماءاإلمارات19910120260

81.776سوري عرب1998ًعرنهاالسودجربوعخالدالكوٌت20010120790

81.755سوري عرب1999ًفطٌمالمحمدناٌففهدالكوٌت20110120966

81.442سوري عرب1999ًفهدهالعبدٌوسفاحمدالكوٌت20210120696

81.138سوري عرب1996ًفضٌلهرحالشعبانفاطمةالسعودٌة20320150938
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